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Lehet-e egy termék környezetbarát? Hogyan tudunk olyan terméket 

előállítani, amely minden szempontból megfelel a fenntarthatóságnak? 

Az ember átformálja a Földet 

 Termékeink előállítása egyre több alapanyagot és energiát igényel. 

Egyre rövidebb idő alatt használjuk fel és egyre több újra nem 

használható anyagot halmozunk fel. 

 Gazdasági előnyök miatt változtatjuk meg környezetünket, sok esetben 

társadalmunk és környezetünk rovására.  

Pl.: A Jangce Három-szorosában épülő gát miatt 1,4 millió embert telepítettek 

ki, az építkezés során 100 ember halt meg. Az ipari beruházásnak mai is 

vannak hatásai, pl.: geológiai problémák, földcsuszamlások, amik emberek 

életét veszélyeztetik. Gazdasági előnye: 15 tartományt tudnak ellátni villamos 

energiával. 

A jövőnk a tét 

Jelentős változások zajlanak: 

 az emberi kapcsolatokban, közösségek működésében, 

 szokásainkban, értékeinkben, 

 az információszerzés módjában. 

A generációk még 100 évvel ezelőtt együtt éltek, a közösségek egymástól 

tanultak, egymás értékrendjéből építkeztek. Ma már a kis közösségek is 

nehezen szerveződnek, nincsenek szoros kapcsolatok.  Függünk a technikai 

eszközeinktől, ma az információszerzéshez vagy átadáshoz elengedhetetlen 

például az internet vagy a mobiltelefon. 

Jelentős veszélyekkel állunk szemben: 

 megoldatlan energia utánpótlás, 

 vízkészlet fogyása, 



 éghajlatváltozás, 

 hamis gazdasági növekedés. 

Fogyasztói társadalmunk a fosszilis energiák felhasználására van 

berendezkedve. Ezeket az anyagokat a megújuló energiákkal nem tudjuk 

helyettesíteni, felhasználásuk véges. Felszín alatti vízkészletünk milliárd évekkel 

ezelőtt keletkezett. Fogyása pedig az egyik legnagyobb problémánk, mert az 

édesvizet a mai technológiák szerint nem tudjuk pótolni.  

A természet mint tanítómester 

A természetben: 

 Semmi nem megy veszendőbe, minden alkotóelem egy ciklus 

része, a végén újra becsatlakozik egy újabb körforgásba. 

Dédszüleink gyakorlatban alkalmazták ezt a tudást. Szem előtt tartották, hogy 

minden jó valamire. Amit nem tudtak hasznosítani, azt félretették, mert tudták, 

hogy később majd fel tudják használni. (pl.: vesszőseprű, aminek 

seprűnyeléből gyümölcsfatámaszték lesz.) 

A technológia mai állása szerint a szelektív hulladékgyűjtésnél nem tudunk 

jobb módszert a hulladék kezelésére. Azonban ennek megvannak a 

hátrányai: 

 költséges a felhasznált anyagok szétválogatása, külön folyamat az 

ártalmatlanítás, energia és nyersanyag utánpótlással javítani kell a 

minőséget, a műanyag soha nem tűnik el. 

A legjobb megoldás az lenne, ha az általunk használt anyagok a természet 

károsítása nélkül lebomlanának, és újra részei lennének a természetnek. 

Természetes anyagokkal az élhető jövőért 

 „Bölcsőtől bölcsőig” elmélet: 

A természet körforgását az iparnak is utánoznia kell. A gazdasági 

folyamatoknak úgy kell alakulniuk, hogy ami végterméke az egyik 

folyamatnak, az kiindulópontja legyen a másiknak.  

 legyen példa a természet és dédapáink gyakorlata, 

 felejtsük el a hulladék fogalmát, 

 legyen minden termék saját típusában felhasználható, 

 legyen az elhasznált termék teljes mértékben környezetbarát. 

Ma már megvalósíthatók a környezetbarát termékek, melyek természetes 

anyagokból, fenntartható módon készülnek. Pl.: cipő (természetes festék, 

kókuszrostok); kukoricakeményítőből készült könyvek, folyóiratok. 


